
                                                  R O M Â N I A                                    
 JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
 

P R O I E C T  de   H O T Ă R Â R E  
 

 privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea 
repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
 

Consiliul local al comunei SAGEATA  , judeţul Buzău ;  
Având în vedere :  

 

- expunerea de motive a Viceprimarului comunei Săgeata , judeţul Buzău,domnul 

Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului conform 

prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,  înregistrată sub nr. 16 din 

20.02.2019  ;  

      - raportul inspectorului din cadrul  compartimentului de asistenta sociala din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata , inregistrat la nr.17 

din 20.02.2019; 

     - referatul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat la nr.18 din 

20.02.2019; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata ;  

      - prevederile art. 6 , alin. (7) si alin (8) din Legea nr. 416 / 2001 , privind venitul 

minim garantat modificată şi completată ; 

      - prevedrile art.28 alin (1) si (3) din Hotararea de Guvern nr.50/2011 , pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind 

venitul minim garantat ; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d” , alin. (4) lit. „a” , art. 45 alin. (1) coroborat cu 

art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală  

(republicata*), cu modificarile si completarile ulterioare . 

 

 



H O T Ă R Ă Ş T E : 

    Art.1  Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2019 , pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă 

din familia beneficiară de ajutor social acordat conform  Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare  , conform anexei  

care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

   Art.2  În realizarea Planului de lucrări , Compartimentul de asistenţă socială din 

cadrul Primăriei comunei Săgeata are următoarele atribuţii : 

- gestionează munca la nivel local cu beneficiarii de ajutor social , fără a se 

putea depăşi regimul normal de lucru şi va asigura instructajul privind 

normele de tehnică a securităţii şi igena muncii , pentru toate persoanele 

care prestează acţiuni sau lucrări de interes local . 

- va ţine evidenţa orelor efectuate de beneficiarii de ajutor social într-un 

registru special . 

- va comunica la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială până pe data 

de 5 ale ficecărei luni , situaţia privind orele de muncă efectuate şi 

activităţile prestate .  

 

     Art.3   (1)  Persoana  responsabilă cu repartizarea orelor de munca si  tinerea 

evidentei efectuarii orelor este domnul   VOINEA LAURENŢIU IONUŢ .  

               (2)  Asigurarea instructajului privind normele de tehnica a securitatii muncii 

se va face de câtre  domnul PETRE DUMITRU , consilier  in cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

 

     Art.4   Planul de actiuni aprobat potrivit art.1 la prezenta hotarare va fi defalcat 

pentru fiecare luna a anului in curs in funcţie de lucrarile specifice si de numarul de 

ore ce urmeaza a fi efectuate de beneficiarii ajutorului social apti de munca , prin grija 

viceprimarului comunei care îndeplineşte şi atribuţiile conferite de lege primarului. 

 



    Art.5  Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei 

hotarari si o va comunica (Institutiei Prefectului , Viceprimarului comunei ,d-lui Petre 

Dumitru, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău, compartimentului 

de asistenta sociala etc. )  persoanelor si institutiilor interesate . 

 
 
                 Pt Primar  
                  Viceprimar                                                       Avizează, 
                Ilie Constantin                                                 Secretar, 
                                                                          Iancu Viorica Raimonda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr. 8, Sageata - Buzău, 20.02.2019 ; 
 
   


